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întâlnirea moților cu istoria
Dupumatră XXV

(Continuare in pag. a 4-a)
La Crucea Tancului de la Dupăpiatrâ 

depus în senin dc adâncă cinstire coroane de flori.

Revenirea la Dupăpia- 
tră a însemnat, de fapt, 
o reîntâlnire cu sufletul 
Apusenilor, cu veșnicia u- 
nor oameni și fapte de 
seamă. Da, sufletul Apu
senilor ne emoționează de 
fiecare dată când reve
nim pe tărâmul lor miri
fic. în defileul de la Du- 
păpiatră, moții, un neam 
asuprit, i-au învins pe 
ungurii invadatori con- 
slituiți într-o oaste veni
tă să înăbușe Revoluția 
de la 1848/49 din Tran
silvania, condusă de A- 

vram Iancu. Marcând jert
fa localnicilor, Crucea 
Iancului rămâne peste ani 
un simbol. Dar, nu nu
mai crucea, ci și manifes
tarea cultural-artistică, 
patriotică care se organi
zează în fiecare an aici 
este o profundă aducere 
aminte.

în acest an, prin grija 
Primăriei din Buceș și a 
profesortilui-primar Vio
rel Vulturar, lucrurile s-au 
prezentat mult înnoite.

încă de la intrare, ne-â 
întâmpinat o superbă 
poartă în sti) țărănesc 
moțesc realizată din șin
drilă. Instalația de curent 
electric a devenit una de
finitivă. Au fost excavați 
mii de metri cubi de pă
mânt pentru lărgirea par
cării. Uimirea a fost pro- 
d’usă de o cabină telefoni
că în sistem digital, în 
care aparatul folosește 
cartela pentru a comuni
ca cu lumea. Cei care au 
adus aproape aceste lu
cruri Ia Dupăpiatrâ pot 
fi ușor bănuiți: Direcția 
Județeană de Drumuri și 
Poduri, Renel, Romtele- 
com. SC Barza — Brad. 
Atelierele Centrale Criș- 
cior, Mina Țebea ș.a.

Pentru a urca la Cru
cea Iancului, localnicii au 
construit trepte de beton. 
Aici, Ia acest monument, 
au fost depuse duminică 
coroane de flori în acor-

Anul acesta, la 8 iu
lie, se împlinesc G8 ani 
de când a fost adoptată 
Legea pentru organiza
rea Poliției Generale a 
Statului, care este con
siderată prima lege 
modernă a Poliției Ro- 
mâije, motiv pentru care 
această zi este sărbăto
rită în fiecare an 
„ZIUA POLIȚIEI"

în acest moment 
aniversar, putem spu
ne că, încă de la înfiin
țarea ei, POLIȚIA RO
MANA a fost un apărător 
ai drepturilor și liber
tăților fundamentale ale 
cetățenilor, climatului de 
ordine și liniște publică, 
iar demnitatea, dăruirea 
și curajul de care au 
dat dovadă polițiștii în 
munca lor de zi cu zi 
precum și sacrificiile fă
cute trebuie păstrate 
vii și pilduitoare 
memoria noastră.

ZIUA POLIȚIEI 
MANE reprezintă 
montul cel mai 
de a reflecta 
rolului important 
lițistului român

statului de drept, 
modului în care 

trebuie să răs- 
aștep târî lor legi-
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asupra 
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în con-
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competențe
(DECLARAȚIE 

A PARTIDULUI 
ALIANȚEI CIVICE)

„întâlnirea moților 
cu istoria"
Club T
Viața noastră cca 
de toate zilele.
Sport

întrunit în ședință lu
nară, sâmbătă, 5 iulie. 
Comitetul Național al 
P.A.6. a făeut o analiză 
a situației politice, 
nomice și 
200 de zile 
a coaliției 
în alegerile 
din noiembrie 1996, și 
constatat

1. 
pe loc din cauza 
incoerențe ale programului 
de guvernare și din cauza 
unei politici eronate 
atragerea 
oamenilor 
dispuși să 
înfăptuirea 
promise și 
întreaga țară.

eco- 
sociale, după 
de guvernare 

învingătoare 
parlamentare 

a 
următoarele t 

Reforma bate pasul 
unor

Captivantă și incitantă 
ultima conferință de pre
să la care fruntașii libe
rali al (județului i-au 
invitat vineri, 4 iulie, pe 
ziariști.

Conferința a avut o 
temă, dar ea nu a can
tonat în aceasta 
aceea sunt agreabile 
riștiloî conferințele 
presă ale liberalilor), 
derii județeni al PNL au 
preferat să-șl spună

franchețe părerea, 
când era una 
personal", în 
spinoase 
zilei.

Cum 
fruntașii 
spunem mal bine liberalii 
— hunedorenl aparținând 
PNb (sa știe că nu s-a

„în 
eele 

probleme

chiar 
nume 

mat 
ale
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dițiilc 
asupra 
poliția 
puiidă 
time ale cetățenilor, de 
a reprezenta un auten
tic garant al securității 
vieții oamenilor și a 
bunurilor lor. în mod 
indubitabil, noi am do
vedit că am înțeles 
aplicat pe deplin 
cipiul că nimeni nu 
ii n»ai presus de 
iar in comportarea 
iră în relațiile 
cetățenii, am manifestai 
solicitudine și recepti
vitate, profesionalism și 
devotament, calități 
care le apreciem ca 
act de normalitatc 
respect reciproc.

Ne aflăm pe un drum 
ascendent, dar va trebui 
să facem în continuare 
sacrificii și un front co 
num și 
contra 
tru ca 
adesea 
mita omenescului, să 
nu fie zadarnic, trebuie 
ca toate segmentele ce 
constituie structura dc 
înfăptuire a actului dc 
justiție să funcționeze 
unitar, respectând 
gea și spiritul 
Insul societății 
cetățeanului.

Solidaritatea

Și 
prin- 
poato 
lege» 

noas- 
cii

pe
un
¥'

i eficient în lupta 
infractorilor, pen- 
efortlll nostru, 

dus până la li- 
omencscului.

le- 
ei <n fo- 
și al

dovedită

în
și motivarea 

competențl, 
coopereze la 

schimbării 
așteptate de

COMITETUL NAȚIONAL
AL P.A.G.

(Continuare în pag. a 2-a)
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în momentele grele 
polițiști și familiile 
cestora constituie, 
convins, o garanție 
instituția noastră 
mări în 
prestigiul și 
tatea, atrăgându-și 
mai mult sprijinul 
respectul comunității 
slujba căreia se află.

La acest moment _ 
niversar, poliția hune-1 
dorcanâ are satisfacția 1 
profesională de a înrc- 1 
gistra rezultate perfor-1 
mante la aproape toți • 
indicatorii de bază ai 
muncii sale. Astfel, în 
semestrul recent înche
iat. am identificat și 
deferit justiției 4 412 in
fractori, «U 'ill 
mulți decât 
similară 
cut, 
7 267 
terea 
sută), 
creat 
vutului public și 
dc peste 8,6 
lei.

de 
a- 

sunt 
că 

își va 
continuare 

crcdibili- 
tot

Și 
în

a-

lI 
? 
r

mai i 
în perioada ? 
anului tre- » 
au săvârșit > 
penale (creș- j 
de 20 la | 

s-a|
a- I 

privat f 
iliarde *

» 
I 4 
I
I » au | 

manieră f 
care Io » 

profe- »

a 
care 
fapte 

fiind
prin caro 

un prejudiciu

miliarde 
recuperat în 

porție de 80 la sulă.
Aceste realizări 

dau dreptul să afirm că 1 
polițiștii hunedoreni 
înțeles, într-o 
responsabilă, 
sunt îndatoririle .___  .
sionale față do țară și ț 
popor și că s-au implicat î 
cu abnegație, pentru ca» 
dreptatea, adevărul, în-» 
tr-un cuvânt LEGEA , 
să primeze.

Cu prilejul 
rii „ZILEI POLIȚIEI", | 
adresez tuturor poli- Ț 
țiștilor din județul IIu-» 
nedoara mulțumiri pen-1 
tru eforturile depuse în 
îndeplinirea misiunilor I 
încredințate și îi felicit | 
— convins fiind că 
merită — pentru 
zultatele obținute, 
preună cu urarea 

muncă, î 
U clipe j 

de cei | 
* , î 

același *

pro-

îmi

ni, în-» 
LEGEA•

sărbălo- j

° i
re- * 
îm- 1 
de

noi succese în 
multă sănătate 
fericite alături 
dragi.

Adresez, în 
(imp. cu multă plăcere * 
calde mulțumiri familii-1 
lor polițiștilor f 
sacrificiile acceptate 
pentru climatul 
de înțelegere 
pe care l-nu 
precum și 
cinstiți și de 
dința, care au 
dc noi.

polițiștilor pentru I
Ș*  f 

afectiv î 
și sprijin» 

asigurat 1 
cetățenilor I 
bună ere- I 
fost alături

„LA MULTI ANI
Șeful Inspectoratului (le Poliție 

al județului Hunedoara, 
Colonel ARSENIE IOAN DUMITRU
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Sâmbătă, la Geoagiu Băi s-a desfășurat

Ediția a XXl-a a marșului factorilor poștalii

i 
i

i
i 
i
i

Stațiunea Geoagîu Băi 
a găzduit sâmbătă, 5 
Iulie a.c., faza regio
nală a concursului „Mar
șul factorilor poștali". 
Actuala ediție a KXI-a 
a reunit 
lucrători 
dețe — 
Garaș, și Hunedoara 
reprezentând 30 de oficii 
poștale.

Goncursul s-a derulat 
pe două secțiuni, — 
femei, bărbați — șl a 
vizat pentru prima ca
tegorie un traseu de 
5 km, iar pentru bărbați

La capătul unei 
la 

în 
ordinea 

El('onora Lăs- 
Deva II, Victoria 

Oficiul Ilune- 
și Liliana Tăi-
Oficiul poștal

Marcel Pârău, dețină
torul locului I la bărbați, 
a câștigat până în pre
zent de 7 ori conseeutiv 
loeul I pe țară, iar la 
Europene a câștigat, în 
anii trecuți, un loc doi 
și un loo patru.

Cei mai vârstnici par
ticipant!, pentru care 
s-au acordat premii șl 
diplome, au fost Romi 
Raica și Eleonora Lăscuș, 
ambii de la Oficiul De
va II. Comisia de orga- 

CORNEL POENAR

10 km. 
întreceri strânse, 
femei s-au detașat 
câștigătoare, în 
locurilor,
:uș —
Știrbu, 
doara 
maeiu,
Ineu. La bărbați, după 
cei 19 km parcurși, s-au 
clasat pe primele locuri: 
Marcel Pârău — Deva
11 (locul I), Pavel Ienă-
șcscu — Lipova (locul 
II) și pe locul III — 
Cozmin Ana, de la Ofi
ciul poștal Ineu. (Continuare în pag. a 8-a)
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Fcursul valutar I
7 IULIE I

• 1 doiar SJA 7103 lei
• 1 maree aer mana «ta 4070 Iei
• 100 yeni aooneu — 6328 lei
• 1 ire sie^ mo — 12006 lei
• 1 franc 2i*etian ta— 4869 Ici
• 1 franc francei —1 1208 lei
• 100 lire 'laiienc — 418 lei

Cm incluse In iceastă Hstâ au la bază

centralizare și autonomie
administrativă nu a tost
respectată, mai muLt,
modificări ale legii ad
ministrației locale și 
absența pachetului de 
legi complementare au 
determinat înrăutățirea 
situației.

6. Deși dosare alt marii 
corupții au fost instru
mentate, nici, unul nu 
(s-a finalizat pr. rtr-o 
hotărâre judecătorească. 
In această situație ideea 
însăși Je justiție riscă să 
fie periclitata. ’••-i- ân > I 
un simplu spectacol, me
nit să abată atenția de 
la gravele neajunsuri e- 
conomice și sociale.

7. în raport cu scopu
rile declarate ale reformei, 
tocmai clasa de mijloc, 
capitalul autohton. între 
prinzătorii mici și mijlocii, 
se află în cea mai mare 
dificultate, din cauza unei 
fiscalități tot mai împo
vărătoare.

8. Contrar angajamen

I cotatu aie societăților bancare autorizate să efec
tuai operațiuni pe p atu valutară. Prezenta listă

Inu implică ohiiqntii itutea "filizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări

I contabile-

Partidul AJcnței Civice 
adresează următorul 
apel la competențe

(DECLARAȚIE A PARTIDULUI 
ALIANȚEI CIVICE)

•—»■»■» » —

Liga Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului și-a ales î 

noua conducere

(Urmare din pag iț 

2. Noul cadru legislativ, 
bază a transformărilor 
economice. întârzie în 
mod nejustificat. în ab
senta unor proiecte con
crete sectoriale. menți- 
nându-se la stadiul de 
improvizație generală, cu 
caracter electoral.

3. Măsurile de protecție 
socială păstrează un 
aspect sindicalist. deve
nind o frână în calea 
reformei, amânând re
structurarea reală a so
cietăților comerciale.

4. Sistemul financiar— 
bancar îsi c- compromis 
printr-o politică greșită ac 
creditare și blocat de o 
suspiciune generalizată, de 
lipsa încrederii șj a ini
țiativei

5. Promisiunea de des

telor asumate de elimina
re a curbelor de sacrificiu, 
scăderea puterii de cum
părare a determinat de
teriorarea nivelului de trai 
al majorității categoriilor 
de populație și mai ales 
al bugetarilor, tinerilor și 
persoanelor de vârsta a 
treia.

Pornind de la aceste 
realități, Partidul Alianței 
Civice propune :

1 O politică de com
petențe. de atragere și 
motivare a tuturcc ca
pacităților profesionale și 
morale ale României, in
diferent de faptul că sunt 
sau nu sunt angajate 

politic.
2. Programe sectoriale 

concrete, bazate pe asu
marea realității, pentru 0 
reformă coborâtă pe pă
mânt din cerul electoral.

3. O platformă mini
mală pentru formațiunile 
partinice și pentru or
ganizațiile civice dori
toare să ofere o alternativă 
viabilă la erodarea pute
rii și la degringolada 
opoziției actuale, ca o 
cale de mijloc supusă 
exclusiv interesului na
tional.

România a avut in 1989 
șansa de a-și schimba 
imaginea în ochii lumii 
civilizate, șansă din pă
cate ratată prin erorile a 
șapte ani de guvernare, 
în 1996 o nouă șansă s-a 
ivit, ca urmare a rezul
tatului alegerilor.

în opinia PAC, există 
încă o discrepanță între 
imaginea în exterior a 
României și realitățile 
interne, care poate să 
conducă la irosirea a- 
cestei ultime șanse. Scopul 
principal al PAC este de 
a elimina riscurile unul 
nou eșec, mai costisitor 
și mai dureros decât 
toate.

Sâmbătă, 5 iulie a c.» 
a avut loc la Gasa de 
cultură din municipiul 
Petroșani Conferința 
extraordinară a Ligii 
Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului. La mani- 
festare au luat parte 
circa 530 de delegați aleși 
de sindicatele din mi
nerit și din cele afiliate, 
precum și reprezentanți 
ai sindicatelor miniere 
din Banat și Gorj.

Conferința a avut la 
ordinea de zi un singur 
punct: alegerea noului
Birou Executiv al 
L.S.M.V.J.

într-o atmosferă de 
ordine și responsabili
tate s-au făcut propuneri 
pentru organul de con
ducere al ligii care au 
fost supuse apoi votului. 
Ca președinte al ligii a 
fost reales dl Miron 
Cozma, deși domnia sa 
— cum bine se știe — 
se află încă reținut pen
tru cercetări în cauze 
destul de grave. Ca 
președinte executiv a 
fost — de asemenea — 
reales dl Victor Bă-

Țigara noastră cea de toate zilele pentru... 
domni ca și pentru cerșetori.

Foto: l’AVEL LAZA
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0 TVR O

6,00 România: ora 6 
fix.'; 8,35 Un bunic fe
ricit (s); 9,05 Misterele
S.P. (s); 11,05 Paradisul
pierdut (f/r); 13,05 De
sene animate; 14,10 Mu
zica pentru toți; 14,40 
Orizonturi culturale; 15,00 
TVR Iași; 17,10 Katts 
și câinele (s); 17,30 Pro 
Patria; 18,30 Desene a_ 
nimate; 19,25 Medicina 
pentru toți; 20.00 Jurnal; 
21,00 Baywatch (s) j 
22,00 tn flagrant; 23,30 
Tradiție și modernitate 
(do); 0,40 întâlnirea de
Ia miezul nopții. 

dîrcă, , iar ca vicepre-* 
ședinți dnii Dorin Loiș, J. 
Emil Gheorghe, Vasile 
Vernescu și Toader Dan. I

De menționat că pen- j’ 
tru Biroul Executiv a • 
candidat și dl Romeo» 
Beja, cel ce a condus 1 
greva minerilor de luna | 
trecută dar, neîntrunind I 
numărul suficient de vo-*  
turi, n-a fost ales. Re- ț 
prezentanții sindicatelor • 
miniere din Banat și l 
Gorj au propus unifi- î 
carea mișcării sindicale | 
miniere din România. f

Conferința a adoptat, ♦ 
într-o atmosferă în- * 
suflețită, textul unei J. 
scrisori deschise către I 
dl Miron Cozma în care i 
i se urează sănătate, f 
demnitate și fermitate » 
pentru a depăși momen- * 
tele grele prin care • 
trece, i se promite spri- ♦ 
jinul deplin material și ; 
spiritual al minerilor din I 
Valea Jiului și se pro- i 
mite că se fac eforturi * 
ca până în 25 august — » 
ziua sa de naștere —» 
să fie pus în libertate. J. 
(Tr. B.)

C TVR2 )
7,00 TVM; 8,00 Grădi

nile mirabiîe (do); 8,30 
Desene animate ; 9,00
Măști vesele și triste (r); 
12,00 Stadion; 14.00 tn 
fața dvs ’ (r); 15,20 Lu
pii acrului (r); 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17,40 
Șeicul (s); 19,00 Opțiuni;
20,05 Puterea, pasiunea 
(s); 21.05 Cu cărțile pe
fată; 22,35 Misterele S.P. 
(s); 23,25 Film o Afa
cerea Sezncc (Franța — 
p. T).

[antena l
6,30 Tele-Dimineața ! ; 

9,50 Viața în trei (s);
10,30 Iluzii (r); 11,20

„Fruntașii PDSR se 
comportă în județ ca 
și cum ar fi stăpânii 
lui“ “ afirmă liderul

județean
(Urmare din pag. I)

ajuns Ia o unificare libe
rală deplină) raporturile 
existente în sânul Conven
ției Democrate din care fac 
parte, și între aceasta cu 
ceilalți participanți la 
alianța pentru guvernare 
— USD și UDMR.

Domnul senator dr. 
Constantin Blejan,- pre
ședintele Filialei județene 
a partidului, secondat de 
mai mulți fruntași li
berali județeni, au ținut 
să reafirme adeziunea lor 
nezmintită de nici o con 
vulsie la unitatea Con
venției Democrate.

Referitor la modificarea 
prin ordonanță de urgență 
a Legii învățământului, 
liberalii recunosc că ea a 
creat tensiuni între UDMR 
și restul coaliției gu
vernamentale. Parlamen
tarii PNL au solicitat, 
de la început că și în 
cazul în care legea modi
ficată se va aplica, prin 
ordonanță de urgență, atât 
modificările, cât și or
donanța să fie discutate 
în Parlament
• In legătură cu tensiu
nile ivite între Partidul 
Democrat și PNTCD în 
problema .restitutio in 
Integrum,'1 * * * * 6 7 8' susținută do 
țărăniști, liberalii sunt 
de părere că ele au fost 
accent tete ue publicarea 
raportului lui Valerian

proprietatea unor demni-

Stan, seini Corpului cJp
control a1 Guvernului, cu
privire la intrarea in

Omul cu o mie de fețe 
(r); 13,10 Model Aca
demy (s); 14,20 Lumină
călăuzitoare (s); 15,05 Ul
timele 5 minute (serial); 
16,50 Iluzii (s); 17,10
Dosarele Antenei 1 ;
19,30 Alonclra (s); 20,30
Observator; 21,30 Serial 
• Nash Bridges; 22,30 
Serial o Sparks.

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,15 Sport
la minut; 10,00 MASI1 
(s); 11,15 Serial e Cap_-
cana timpului; 12,00 A- 
venturile lui Brisco 
County (s); 15,00 Se
rial • Matlock; 16,00 
Tânăr și neliniștit (s);

al PNL
tari ai PD a unor imobile 
naționalizate.

După cum a rezultat din 
conferința de presă de 
vineri. însă, liberalii au 
și ei un dinte îndreptai 
către USD Adus la 
„condițiile locale", dinte! 
ar fi îndreptat împotriva 
PSDR. unui dintre cei 
doi componenți ai USD. 
Deducția are la bază de
clarația tranșantă a dltli 
senator Constantin Ble
jan. O reproducem pi
cat posibil exact : .Frun
tașii PSDR se poartă în 
județ ca și cum ar li 
stăpânii lui absoluți. I-am 
spus dlui deputat Du
mitru Ifrim că voi face 
publice aceste adevăruri 
Mi-a • răspuns extrem de 
agresiv: dacă faceți a- 
ceasta, domnule doctor, 
vă distrug".

Afirmații grave, pe cam 
noi nu am făcut altceva, 
decât să le reproducem 
Nu ne putem abține îns.i 
de a spune că, în even 
tualitatca că ele exprima 
adevărul, dl deputat Du
mitru Ifrim datorează 
electoratului hunederean 
explicații. N-am votat 
parlamentarii care să se 
devore reciproc, cl 
parlamentari care să re
prezinte interesele iude- 
țului iar dacă la nivelul 
județului se duce o luptă 
pentru putere (și se pan 
că se duce, iar rcfectuj 
județului nu e străin de 
ea) vom fi și noj cu 
urechea ascuțită și ochii 
cât sarmaua pe aleșii 
noștri.

16,45 Forța dragostei (s); 
18,15 Sport la minut ; 
19,00 Știi și câștigi! (cs);
19,30 Știri; 20.00 Serial
• Chicago Hope; 21,00
Serial o Secrete de fa
milie; 22,30 Viața ca 
în filme (s); 1,15 FWm
• Inghițitorul de săbii 
(România).

>EVASAT+)
7,00 — 13,00 Reluări |

17,00 Dulce ispită |z£ 
18,00 Desene animatei
18,30 Tavernele lumii ș 
19,00 Micile lecții; 19J0 
Farmacia de gardă Csț;
20,00 Film artistic; 21,30 
Mica junglă (s); 22,30
Brigada dc șoc (s); 23,00
Film artistic: 0,30 Se
rial erotic ; 1,30 Video
text

a
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♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦ Fotbal ♦

VA REINTRA JIUL IN „MATCA" SA ? Au început, pregătirile.,,

Convorbire cu ing. PETRE DRĂGOESCU, 
secretar general al Clubului Jiul Petroșani

Ing. Petre Dragoescu, se
cretarul general al clubului 
Jiul, este unul dintre cunos- 
cuții atleți ai României, ca
re și în ziua de azi mai păs
trează titlul de recordmen 
la 800 metri plat, record sta
bilit la 4 septembrie 1985, cu 
timpul de 1'45”41, neegalat 
până acum (!) și a fost mul
tiplu campion național și 
balcanic, vicecampîon euro
pean in 1985 la Atena, a o- 
cupat locul 4 la Campiona
tul Mondial de la Paris, in 
1984.

Cu această ilustrativă carte 
de vizită la 1 august 1990, 
P. Dragoescu este numit in 
conducerea Clubului Jiul 
Petroșani, unul dintre cele 
mai vechi din fotbalul româ
nesc. In cel 7 ani, au fost ca 
la orice club de fotbal și bu
ne și rele. Ca și acum, au 
mai existat perioade grele. 
De fiecare dată, până la ur
mă conducerea clubuluâ, e- 
chipa, a primit sprijinul cu
venit din partea sponsorului, 
RAH și Liga sindicatelor mi
niere. Alături de colegii săi 
din conducerea clubului, pre
ședinte, vicepreședinte, dl. 
Drăgoescu, ce are deja 22 de 
ani de activitate în sport, 
este încredințat că oamenii 
de bine, conducătorii din mi
neritul Văii Jiului, sindica
tele și nu în ultimul rând 
minerii, preparatorii vor aju
ta clubul să poată prezenta 
în viitorul campionat o for
mație cu evoluție demnă de 
prima scenă a fotbalului ro
mânesc,

— Die Drăgoescu, fără a 
intra în amănuntele, de a*  
cum cunoscute ale greutăți
lor prin care trece și Jiul, 
ce vă preocupă în mod deo
sebit în prerogativele pen
tru noul an competitional 
*97—'98 ?

— Nici nu s-a încheiat bi
ne campionatul '96—'97 șl 
gândurile noastre s-au în
dreptat spre formele și căi
le de obținere a mijloace
lor materiale și financiare 
pregătirilor și participării 
Jiului în noua ediție a cam
pionatului de pe prima sce
nă fotbalistică a țării. Pro
blemă discutată și In recen
ta ședință a consiliului de 
administrație unde, bineîn
țeles, s-a abordat întregul 
program al clubului în care la 
loc de frunte s-au aflat nor
mele ce trebuie îndeplinite 
de un club pentru a obține 
licența de club profesionist, 
ce implică aceste norme, ca
re este capacitatea clubului

la ora actuală și ce trebuie 
făcut pentru satisfacerea în 
întregime a cerințelor ce se 
impun în această direcție. Cu 
alte cuvinte, s_a discutat pa 
șleau dacă avem capacitatea 
de a menține echipa în Di
vizia Națională și care sunt 
costurile financiare. Pot să 
vă spun că RAH și-a mani
festat susținerea în continua
re a activității sportive, apre
ciind că performanța Jiului 
de a evolua în D.N. este u- 
nica posibilitate de destinde
re a minerilor din Valea 
Jiului la sfârșit de săptămâ
nă. La casele de cultură ac
tivitatea s-a restrâns descu
rajam, la cinematografe, bi
blioteci oamenii merg mai 
puțin. După o săptămână de 
lucru în adâncurile pămân
tului, minerii preferă fotba
lul, prezența lor pe stadion, 
în aer liber la lumina zilei. 
Dovada ? 20—25 000 de spec
tatori la meciurile Jiului pe 
frumosul stadion din Petro
șani !

— în campionatul trecut 
ați beneficiat de un lot va
loros întărit cu mulți jucă
tori „cu nume". Unii au și 
plecat, alții se află in trata
tive. Cu cine purcedeți la 

' treabă ?
— Așa este. în ediția an

terioară am întărit lotul de 
'jucători cu câțiva bine co
tați în fotbalul românesc. De 
unii am fost mulțumiți, de 
alții decepționați. Ei au și 
plecat de la noi. Unii s-au 
speriat de greutățile prin ca
re trecem. Conducerea clu
bului este decisă să dea cre
dit jucătorilor actuali ai Jiu
lui și mai precis, celor care 
vor rămâne în lot. Fiindcă 
mișcări, plecări se mai pot 
înregistra în tabăra noastră. 
Momentan, se află lotul con
vocat, printre care, Ghițan, 
Tudor, Stan, Sedecaru, Mi
titel, Roșoagă, Știrbuiescu, 
Movilă, I .Radu, Neiconi, Că
lugărița. Li se pot adăuga 
de la echipa de tineret și ju
cătorii Manta, Irina, Beca, 
Șerban, Spațiu, Hodoloc, Do- 
san. Se cunoaște că avem 
unul dintre cele mai aprecia
te centre de pregătire a ju- 
nionlor și tineretului. întru
cât și Ion Ion a plecat de la 
Jiul, Dumitru Marcu a fost 
numit de consiliul de admi
nistrație antrenor principal, 
iar ca secund pe Dosan. Aven» 
toată convingerea că dacă 
vom avea sprijinul Ligii sin
dicatelor, al sponsorului nos
tru, că Jiul se va menține în 
D.N., că își va putea mul
țumi numeroșii suporteri prin 
jocul practicat

— Cum prevedeți desfă
șurarea viitorului campionat 
din D.N. ?

— Lăsând la o parte echi
pele puternice, cu mari po
sibilități materiale și finan
ciare care se „bat*  pentru 
locurile de pe podium, eu 
cred că vor avea câștig de 
cauză (evoluări bune, apre
ciate de spectatori, fără să 
ajungă în zona periculoasă 
a retrogradării) echipele ti
nere, bine pregătite, cu mare 
putere și angajament fizic 
și vor pierde teren echipele 
lăsate fără ajutor financiar, 
cu joc lent, depășit de fotba
lul actual ce se joacă în ritm 
susținut de-a lungul celor 90 
de minute de joo.

Interviu cu DUMITRU 
MARCU, antrenor 

principal la Jiul

cunoștință a cilito-

I

I 
I

I

I
I
I

O mal veche 
rilor ziarului nostru Dumitru Mar
cu, fost extremă clasică, o adevă
rată „săgeată" a Universității Cra
iova și Steaua, cu un dribling de
bordant și simț al porții, este de 
mai mulți ani și un cunoscut an
trenor. Zilele trecute a fost numit 
— pentru a doua oară, antrenor 
principal la Jiul.

— Cum ai primit vestea Mitică ?
— Se cunoaște, sper, că eram 

deja antrenor la echipa de tineret 
rezerve și deci cunosc foarte 
ne și componența primului lot 
Jiului. Chiar de aceea, am fost 
acord cu noua mea învestitură 
această perioadă mai grea pentru 
noi, cei de la acest club de fotbal. 
E vorba și de obligațiile morale ce 
le am față de Jiul, de oamenii din 
Valea Jiului.

— Au plecat cam mulți jucători 
de la Jiul...

— Da. Insă ne mal rămân și 
nouă câțiva fotbaliști pe care ne 
putem baza. Apoi, să nu uităm că 
avem o pepinieră proprie bogată 
(numai de la tineret putem pro
mova 4—5 jucători la prima echi
pă), că în Valea Jiului mai acti
vează câțiva jucători bine apre- 
ciați în Divizia B din Valea Jiu
lui. Vreau să stau de vorbă cu toți 
jucătorii, să am asentimentul lor 
că ne vom angaja la o treabă se
rioasă, să construim o echipă care 
să practice un fotbal spectaculos, 
apreciat de suporteri. Sperăm să 
vină toți factorii lângă noi, pentru 
că Jiul trebuie să redevină în mat
ca sa !

bl- 
al 
de 
in

CORVINUL, LA PRIMUL APEL

I 
I ■ 
I

I 
I
I

I
I

<

CAMPIONATUL
TINERET — REZERVE 

CONTINUA
Deși la sfârșitul campionatului 

'96—'97 s-a anunțat că se renunță 
la desfășurarea Campionatului de 
tineret-rezerve, la Adunarea Gene
rală a Ligii Profesioniste de Fotbal, 
după dezbateri aprinse, cu 9 vo
turi pentru, campionatul de tineret- 
rezerve Va fi organizat și în ediția 
D.N. '97—'98. Cei care au fost 
„pentru", au subliniat importanța 
pregătirii tinerilor fotbaliști în 
propriile pepiniere, îar cei care s-au 
abținut sau au fost împotrivă, au 
incriminat anonimatul în care s-a 
desfășurat ediția trecută, cheltu
ielile mari ce trebuie să le supor
te cluburile pentru campionatul 
de tineret.

!I
!
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\
*
ț
l
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Sâmbătă, la stadionul 
Corvinul Hunedoara, s_a 
dat semnalul reuniunii 
lotului de jucători. Nu 
știu dacă vreodată s-au 
înregistrat atâtea absen
țe. E drept că marea 
majoritate a celor care 
n-au fost prezenți sunt 
„liberi de contract" și 
se află pe la alte echi
pe, unde li s au < 
locuri de a evolua 
viitorul campionat, 
vorba de Mitrică, 
bonț, Ciorea, M. Dăscă- 
lescu, D. Dăscălescu. Pe- 
troesc, Mocioi, Bordean. 
Nu se cunoaște exact po
ziția jucătorilor Bardac 
și a lui Jilăveanu. în 
aceste condiții, notăm 
prezența jucătorilor Pe
trei. Sterean. Cireș, Ti- 
bichi. Dinu, Chezan, Cos- 
tăchescu, Păcurar. Au 
revenit la echipă — Rus, 
Scurtu și Botezatu. Se 
pare că de luni vor fi 
la programul de pregă-

oferit 
i în

Este
Lo-

tire Haidiner și Anița. ■
După cum se poate ț 

constata, cu excepția lui 
Bordean, toți apărătorii 
au rămas credincioși Cor 
vinului, 
și din 
câteva 
„grele" 
lor.

în această 
mică Gabor 
ca antrenor 
Corvinului) 
gânduri, 
este subțire și trebuie în
tărit numeric dar. în
deosebi, valoric. Se scon
tează pe promovarea și 
a unor jucători din pro
pria pepinieră, dar și din 
alte părți. Timpul e însă 
scurt ! Ar fi dureros și 
regretabil dacă se întâr
zie completarea 
cu repercusiuni 
ve în formarea și omo
genizarea Corvinului pen
tru noua ediție a cam
pionatului Diviziei A.

De la 
„față" 

dintre 
ale

„mijloc" 
au plecat 

piesele 
hunedoreni-

situație, Ro- ' 
(reconfirmat * 
principal al l 
are multe 

temeri. Lotul ‘

I
i

! îI
î

lotului, 
negati-

VEGA DEVA LA ORA ADEVĂRULUI
Lotul echipei proaspetei promovate în Divizia 

A, Vega Deva, s-a reunit la începutul lunii iulie 
și după efectuarea vizitei medicale a demarat pre
gătirile pentru ediția '97—98 a Campionatului Di
viziei A. îmbucurător a fost faptul 
s-a prezentat Ia stadionul „Cetate", 
normal, lotul a fost revăzut și la 
de sâmbătă, am consemnat lista cu 

Ciobotariui Fartușnic. Stan,
Luca, D. Gabriel,

1

că întreeul Iot 
Așa cum era 

antrenamentul 
jucătorii Raho- 
Macavei. Voi- t 
a T) CtahriPl ’

veanu,
nea, Dobrescu, Tănasă, Popa, 
Covaci, Răducănescu. Berindei. Danciu, Rădos. Sunt 
dați disponibili câțiva jucători, care pot fi dațl sau 
împrumutați altor echipe din județ — Boldor, Oa
cheș, Davidoni. Ghircău. Spineanu, Demeter. Flo- 
ricel, Sârbu. Este foarte limpede că echipa are ne
voie de 3—4 jucători care să prească competitivi
tatea, capacitatea tactică și tehnică a echipei, pu 
terea ei de luptă, cerute de eșalonul doi al fot
balului românesc. Din păcate, abia în această săp
tămână se pare că se vor lua cuvenitele măsuri de 
reorganizare a conducerii secției de fotbal, care să 
stabilească programul de presătire și obiectivul e- 
chipci în noul campionat. Primordial este ca Pre
fectura, Consiliul județean, Primăria municipiului 
Deva să catalizeze eforturile conducătorilor socie
tăților comerciale, ale Regiei Autonome a Cupru
lui Deva și ale instituțiilor de interes local pentru 
a sprijini mai susținut și eficient activitatea spor
tivă, pe Vega Deva, care a promovat în Divizia A 
și are ca prim obiectiv să se mențină printr-o fru
moasă evoluție în eșalonul secund al fotbalului 
nostru. Fără sprijinul financiar nu poate fi vorba 
de întărirea lotului de jucători, nici de pregătirea 
și prezentarea la start a unei echipe competitive, 
demne de Divizia A ! Vega se află la ora adevă
rului. Echipa, conducerea clubului și-a făcut da
toria, promovând în A. E rândul tuturor celor care 
pot și țin Ia faima echipei, 
să fie la înălțime.

a Devei, să o ajutăm

IN CUPA
INTERTOTO

PRIMELE

Deși Rapidul ar fi pu 
tut câștiga în Austria, e 
bun și. rezultatul de ega
litate înregistrat în me
ciul din Cupa Intertoto, 
cu FK Austria Memphis 
Viena (1—1), scor reali
zat de oaspeți prin Mo 
hora, după o lovitură de 
la 11 metri (min. 7) și 
gazde, care au egalat In 
'min. 69, prin Kellner, 
care a șutat în Mohora 
și mingea a ricoșat în 
plasă.

Gloria Bistrița a învins 
cu 2—1 pe Spartak Var
na (goluri realizate de 
Oană și Băscăoan) și a 
obținut prima »a victorie 
în Cupa Intertoto.

MECIURI j

I
1

noul ț

AMICALE
De-abia au început i 

pregătirile pentru i 
sezon fotbalistic și une
le echipe din DN au și .- 
susținut primele partide ț 
amicale : FC Brașov — ț 
Steaua 0—1: Dinamo —i 
Avântul Reghin 4—2; U- J 
niversitatea Craiova 
Farul 3—3: Farul 
stanța ■ 
2-6. (

Sigur, meciurile au fost ) 
amicale, fără miză, me- ț 
nite doar să se efectueze l 
antrenamentele prevfi- l 
zute de antrenori și să 1 
fie încercați noii venlți. ț 

1

11I

3—3: Farul Con- 1 
— Oțelul Galați l

PaglnS realizată da SABIN UERBU
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Dupăpiatră-xxv„/ffM£Wg£>l MOȚILOR CU ISTORIA^
(Urmare din pag. 1)

durile „Imnului Eroilor", 
intonat de fanfara U.M. 
Deva. Au depus coroane 
de flori în semn de a- 
dâncă cinstire: Prefectu
ra și Consiliul Județean 
Hunedoara, U.M. Brad, 
primăriile din Cluj-Napo- 
ca, Brad, Partidul Demo
crat (PD-FSN), Inspecto
ratul pentru Cultură, fi
lialele Hunedoara ale 
PUNR, PRM, PDAR ș.a. 
Un sobor de preoți, avân-

du-i în frunte Pe P.S. Ti- 
motei Seviciu, episcop al 
Aradului, Hălmagiului și 
Hunedoarei, protopopul 
de Brad loan Jorza au 
oficiat o slujbă de pome
nire. O slujbă la crucea 
pe care se află încrusta
te cuvintele: „Aici, româ- 
nii-moți sub conducerea 
lui Avram Iancu și a tri
bunilor săi au luptat și 
au învins în Revoluția ro
mână din 1848/49. Româ
nul .ține minte I Honor 
et Patria"!

„Doar românism"

Detașamentul vână
torilor de munte de la 
U.M. Brad, care a or
ganizat o ambuscadă 
duminică ia După- 
piatră.

Tulnicăresele din Blă- 

jeni și instrumentele 

lor ancestrale.

în amfiteatrul natural 
de la Dupăpiatră, prima
rul comunei Buceș, jirof. 
Viorel Vulturar, s-a a- 
dresat celor prezenți; 
„Distinși oaspeți, onora
tă adunare românească la 
marea sărbătoare a moți
lor — întâlnirea de la 
Dupăpiatră, vă spun „Bi
ne ați venit"! Ne aflăm 
la o ediție jubiliară, a 
KXV-a, a „întâlnirii mo
ților cu istoria". Este pri
ma acțiune a acestui ți
nut al Crișului Alb dedi
cată comemorării lui A- 
vram Iancu, o lecție de 
istorie în acest pitoresc 
peisaj montan. De-a lun
gul anilor au urcat pe a- 
ceeași scenă personalități 
marcante cu care ne mân
drim. Alături de români 
s-au aflat oaspeți dragi 
de peste hotare: Franța, 
Italia, Republica Moldo
va, Elveția, Olanda, Iu
goslavia ș.a.

Un fapt se cuvine a fi 
ținut minte — „aici, indi
ferent prin ce vremi am 
trecut, a fost afișat un 
singur tablou, acela al 
marelui erou național — 
Avranî Iancu. Aici, la Du

A doua „Posadă44 
a românilor!

Exercițiul militar desfă- 
ș.urat de militarii U.M. 
Brad Vânători de Mun
te a impresionat pe cei 
prezenți. Aceștia au avut 
posibilitatea să cunoască 
pe viu forța armatei ro
mâne, puterea sa de foc, 
capacitatea de luptă, in
teligența și promptitudi
nea cu care acționează 
comandanții și soldații.

Exercițiul a constat din 
realizarea unei ambusca
de asupra inamicului in
filtrat în zonă. Dacă la 
1848, la ambuscada asu
pra trupelor maghiare 
conduse de Hatvany, par
ticipau civili — bărbați, 
femei și copii, tranșând 
victoria în favoarea lor, 
acum exercițiul militar a- 
ducea în prim-plan lup
tători temeinic instruiți, 
ajutați de o tehnică de 
luptă pe măsură. Inami
cul a fost urmărit de ob
servatori militari și ci
vili, de Pe pământ și din 
aer, artilerie, blindate pe 
șenile, posibilități de de
plasare peste locuri greu 
accesibile, echipe de Cru

păpiatră nu s-a făcut nici
odată politică, doar ro
mânism" !

Au fost prezenți, ală
turi de miile de moți, re
prezentanți ai Parlamen
tului României, ai adm'- 
nistrației județene și lo
cale, șefi de instituții ju
dețene și locale. Amintim 
pe dnii Constantin Ble- 
jan, Andreiu Oprea, se
natori, Valeriu Tabără, 
Petru Ștcolea, Petre Țur- 
lea, Nicolae Popa, depu- 
tați, Gheorghe Funar, pri
marul Clujului. Au par
ticipat președintele Con
siliului Județean, dl ing. 
Gheorghe Barbu; Ion 
Băda, Gheorghe Dreghici, 
vicepreședinți, dl subpre
fect Nicolae Segesvary. 
Au mai participat prima
rii municipiilor Hunedoa
ra — Remus Opriș, Deva
— Mircca Muntean, O- 
răștie — Iosif Blaga, Brad
— Aurel Benea; secreta
rul Societății „Avram Ian
cu", col (r) Vasile Cristea, 
prof. Ioan Sicoe, consilier 
șef al Inspectoratului Ju
dețean pentru Cultură 
ș.a'.

ce Roșie. Și apoi puterea 
de foc remarcabilă...

Exercițiul militar prac
tic s-a desfășurat pe locul 
unde odinioară viteazul 
preot Simion Groza, tri
bun al lui Avram Iancu, 
și-a condus cu iscusință 
moții săi, obținând o iz
bândă memorabilă împo
triva cotropitorilor și a- 
supritorilor Ce nesocoteau 
drepturile și libertățile 
românilor transilvăneni, 
obiective fundamentale 
înscrise în programul Re
voluției de la 1848/49 din 
Transilvania, votate de 
marea adunare de pe Câm
pia libertății de la Blaj.

Exercițiul, după cum a- 
firma comandantul deta
șamentului de militari, a 
fost prezentat cu dorin
ța de a mări Și consolida 
încrederea pe care popo
rul o are în instituția de
semnată de Constituție să 
apere independența, li
bertatea și neatârnarea 
țării. Armata română a 
fost întotdeauna numai 
a poporului român!

Oaspeți 
la Dupăpiatră

ia poarta de 
defileu, eram 

că satele Du
și Carmaux

de 
în

încă 
intrare 
avertizați 
păpiatră 
(Franța) sunt localități în
frățite. Oaspeți din Fran
ța au venit în mai multe 
rânduri, de fiecare dată 
cu ajutoare. La fel au ve
nit și acum. Un grup mai 
mare, alcătuit din femei 
și bărbați. Cu toții erau 
vizibil emoționați de ce 
vedeau aici. Mai ales de 
oameni, de moții pe care 
aveau posibilitatea să-i 
cunoască la ei acasă, de 
entuziasmul cu care își 
cinsteau înaintașii, fapte
le, lupta lor pentru nea
târnare în timpuri de res
triște. Ei s-au aflat 
centrul atenției.

Iată mesajul Societății 
de Prietenie Franco-Ro- 
mâne din Mont Franc 
„Napoleon" adresat de 
conducătoarea grupului, 
dna Jeannine Philipp: 
„Dragi prieteni români,

în

Spectacol folcloric
în ciuda reprizelor vio

lente de ploaie, pe scena 
amenajată în aer liber la 
Dupăpiatră a avut loc un 
spectacol folcloric organi
zat cu sprijinul Inspecto-

Pagină realizată de 
MINED BODEA 

Foto: PAVEL LAZA

al Casei de cultură O*

Oaspeți Ia 
— deputatul 
lerîu Tabără 
Devei 
tean.

Dupăpiatră 
PUNR Va- 
și primarul 

Mircea Mun-ansamblul folcloric „Doina Mureșului"In scenă, 
răștie. 

vreau să vă mulțumesc 
pentru surpriza pe care 
ne-ați făcut-o. Iată-ne din 
nou împreună cu voi, 
fiind bucuroși că v-am re
găsit. Am venit aici du
pă o călătorie lungă, ca 
să fim împreună, să ' ne 
vedem prietenii, frații de 
inimă pe care noi îi iUr 
bim mult și pentru care 
simțim simpatie. Noi vă 
aducem puține lucruri, 
voi ne aduceți atât de 
mult prin amabilitatea cu 
care ne-ați primit, bucu
ria de a trăi pe care o 
manifestați. Suntem foar
te fericiți de a fi astăzi 
aici. Vom ține mult timp 
minte zilele petrecute îm
preună în luna martie 
care, ne-au apropiat foar
te mult. Această nouă vi
zită ne va apropia și mai 
mult".

Alături de francezi s-au 
aflat oaspeți din Repu
blica Moldova și Germa
nia.

râtului Județean pentru 
Cultură. Și-au dat con
cursul cunoscuta forma
ție de tulnicărese din 
Blăjeni. Ele aduc mereu 
în atenție instrumente ar

haice, care oamenii
munților comunicau în 
vremuri de restriște, In
teresul pe care chemări
le de tulnic îl reprezintă 
este cu totul remarcabil, 

în spectacol au mai e- 
voluat un. grup de reci
tatori din Dupăpiatră, an
samblurile folclorice: 
„Doina Mureșului" al Ca-

Bucuria celor multi
Pentru a înțelege bu

curia celor mulți, prezenți 
la Dupăpiatră, redăm mai 
jos părerea unui locuitor 
al satului Mihăileni, dl 
Nicolae Hurdea. acum 
pensionar: „Frumoasă
domnule, această întâlni-

al 
din 
au

sei de cultură din Orăș- 
tie, „Doina Crișului" 
Casei de Cultură 
Brad. Evoluțiile lor 
încântat publicul prezent.

Se cuvine să amintim 
prezența unor soliști vo
cali remarcabili — Dră- 
gan Muntean, Mariana 
Angliei, Maria Tudor,-E- 
lena Evsei, Ciprian Ro
man ș.a.

re cu istoria. îmi place 
cum se zdrobește prima
rul nostru, prof Viorel 
Vulturar, pentru organi
zarea acestei acțiuni. „Mă 
gândesc acum. însă, și la 
altceva: „Guvernanții să 
țină mai mult seama de 
oamenii de rând, care 
duc greul țării și al vie
ții. Nu-i bine să-i uite pe 
aceștia niciodată"!
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Un gând și-o poantă la CLUB TII
V.VAYAV.YMVAW/AWAWAVAWJWAWAV.

„Oamenii se împart în 
două: unii caută și nu 
găsesc; alții găsesc ți nu 
sunt mulțumiți".

M. Eminescu 
TESTAMENT

— No, nepoate dragă, 
astăzi îmi fac testamen-

tul, ia spune tu, ești re
ligios?

— O, unchiule dragă, 
dar cât de religios sunt.

— Atunci, bucură-te, 
dragul meu, că toată a- 
verea o las sfintei bise
rici.

Cei mai buni elevi -
beneficiari ai taberelor

naționale
Odată scăpați de grijile 

ș.’Olii. pentru oricare dintre 
elevi vacanța de vară nu 
poate fi decât binevenită. 
Mai cu seamă atunci când 
aceasta le poate oferi câ
teva zile petrecute într-o 
tabără, alături de alți co
legi sau tineri de vârsta 
lor.

In acest an, Ministerul 
învățământului a făcut e- 
(orluri deosebite de orga- 
ntz;:.->- a taberelor școlare, 
nc spune dl inspector loan 
Stere, de la Inspectoratul 
Școlar a! județului Hune
doara. Așa incât pentru a- 
ceaslă vacanță calendarul 
cu asemenea activități, des
fășurate prin Inspectoratul 
Școlar și Administrația 

(Sermanentă a Taberelor 
Școlare Deva, este mult mai 
.bogat față de- anii trecuți. 
Pe lângă taberele obișnuite, 
cei ni ii buni elevi eviden
țiat. in activitățile extra- 
șeolare participă pe toată 
•perioada vacanței de vara 
la tabere speciale naționa
le, după cum ne informa 
interlocutorul nostru. Ele 
reprezintă, practic, etapa de 
finalizare a numeroaselor 
competiții desfășurate pe 
parcursul anului școlar la 
nivelul cluburilor elevilor, 
ș; ilib r și liceelor din ța
ră,, Astfel că merituoșii e- 
levi hunedoreni vor. repre
zenta județul Hunedoara in 
taberele cu diverse profi- 

tri din țară.
"Elevii Clubului Copiilor 

dm Hr ! "Se află la Ama
ra, în tabăra națională de 
automodelism. în timp ce 
aeromodeliștii din Brad. 
Deva și Hunedoara vor ple
ca spre Săliștc (Sibiu), la 
Campionatul național pen
tru juniori. Cei mai buni 
radioamatoriști din Deva. 
Lupeni și Hațeg se află în 
tabăra de radiogoniometric 
și radiotelegrafie de la ■ 
Nucșoara (Argeș), unde apoi 
va fi tabăra națională a | 
patrulelor școlare de cir
culație. l.a Tg. Secuiesc se 
organizează tabăra naționa- I 
lâ de carting (participă I 
Clubul Elevilor din ©râș- I 
tie), iar la Poiana Căprioa- ' 
reg (Vaslui) membri ai Glu-

speciale
buluj Elevilor Hunedoara 
vor participa la tabăra na
țională de orientare turis
tică. Finalizarea activități
lor tematice din domeniul 
culturii civice și promova
rea valorilor democratice 
în rânduT copiilor se reali
zează în cadrul taberei na
ționale „Democrație și tole
ranță", din jud. Dâmbovi- 
ța (participă elevi ai Șco
lii Normale „Sabin. Drăgoi“ 
și ai Colegiului Național 
„Decebal" din Deva). Clu
bul Elevilor din Petrila es
te reprezentat la Festivalul 
național al teatrelor de pă
puși de la Iași. Și pentru 
„Sanitarii pricepuți" s-a or
ganizat o tabără națională, 
la Poiana Pinului (Buzău): 
iar cele mai bune formații 
artistice din țară se vor în
tâlni în tabăra de la Nă
vodari. „Ofertele" pentru 
elevii plasticieni sunt gene
roase, taberele de creație 
plastică fiind- în jud. Har
ghita, Bacău, Tulcea, Su
ceava, la Eforie Sudași Mă
gura Buzăului. Elevii hune
doreni vor mai participa 
la tabăra națională de 
construcții electronice, la 
concursul național de navo- 
modelism, la tabăra națio
nală de ziaristică și a re
vistelor școlare, de artă fo
tografică și a cinecluburi- 
lor elevilor, la cea de eco
logie ș a.’ Nici copiii din 
instituțiile de ocrotire n-au 
fost uitați, ei urmând să 
participe la Festivalul ca
selor de copii de la Iași.

Cu sprijinul Ministerului 
Tineretului și Sportului și 
în acest an elevii premiați 
la olimpiadele naționale și 
la concursurile pe meserii 
se vor putea bucura de o 
excursie peste hotare (po
sibil Grecia sau Franța).

GEORGETA BtRLA

Oana Șlefoni, din localitatea l’ăucinești, comuna 
Sarmizegetusa, poartă tin frumos costum popular 
specific zonei de influentă bănățeană.

Foto: ANTON SOC ACI
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paginii
Ionela Dara. Poezia 

, ta necesită puțină șle-
ftiiaiă. îți recomand pe 

' viitor să iei legătura
\ cu profesorul tău de
! limba română și să

lecturezi cât mal mul
tă poezie modernă. In- 

\ cearcă versul alb !
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Scrisoarea ta denotă că 
ești intr-o stare depresi
vă destul de 
Totodată este 
de revoltă și 
de ajutor. Ar 
mi scrii mai 
te supără. Orice depresie 
are o cauză, probabil în
că nu ai aflat cauza sau 
poate nu vrei să o vezi, 
nu vrei să o recunoști. 
Uneori ne e greu să stăm 
în fața noastră ca în fața 
oglinzii și să ne analizăm 
sentimentele, gândurile, 
tristețile, revolta, speran
țele, nemulțumirile. E 
foarte greu uneori să ne 
acceptăm așa cum sun
tem. Depresia poate sur; 
veni și dintr-o supra
licitare a posibilităților 
noastre, dintr-o greșită 
imagine despre sine. Une
ori cerem de la noi mai 
mult decât suntem capa
bili să dăm. Lipsa dra-

accentuată, 
și o urmă 
un strigăt 
fi bine să- 
concret ce

EMILIA,
gostei, abandonul în cenu
șiul zilnic, singurătatea 
sunt tot atâtea cauze ce, 
pot aduce cu ele depre-ț1 
sia. Dar atâta timp cdt* 1 
poți să te revolți, să in-li 
trebi „De ce ?“ înseamnă 
că mai ai putere în tine.l 
păți să lupți pentru ai 
ajunge din nou în lumină.* 1

Poți să-mi scrii din nou.-ti 
dar până atunci încearcă^ 
să-ți reamintești trecutul.! 
încearcă sâ marckeziȚ 
punctele pozitive ale bi-ț 
ografiei tale, caută înca-il 
putui tristeții, caută'i 
plicațla.

Și nu uita, în fiecare zi | 
încearcă să te bucuri pcn*Ț  
tru ceva, încearcă sd veei«i 
ce-ți dăruiește viața și 
bun și frumos. Ar fi binej 
să apelezi și la ajutorul i 
unul psiholog, nu în-f! 
totdeauna putem să ne*i  
rezolvăm problemele sin*«i  
guri. 1

INA DELEANU •
T- —

MUSIC BOX
Apărut pe piață la 30 

mai 1994 singlelul Love Is 
All Around/ I Gan Give 
You Everything a intrat 
direct pe locul 1 în UK, po
ziție pe care s-a menținut 
timp de 15 săptămâni. Love 
Is All Around este de de
parte cea mai reușită pie
să a lui Wet Wet Wet, O 
baladă cu tentă de șlagăr, 
care s-a vândut în 1,4 mi
lioane exemplare, devenind 
cel mai vândut single din 
anii ’90, figurând ca No. 1 
în 14 țări. Grupul lansea
ză din nou la 25 iulie cu
legerea End Of Part One 
într-o ediție de lux ce cu
prinde ca bonus-track șl 
piesa Love Is All Around 
figurând 9 săptămâni pe 
locul 1 în topul de albume. 
Grupul reușește din nou 
performanța de a fi No.l 
atât în clasamentul de sin
gles cât și de albume.

Apoi grupul a plecat în- 
tr-un masiv turneu mon
dial cu titlul All Around 
In The Crowd pe parcur
sul căruia The Wets a cân
tat în fața a 500 000 de 
spectatori. Revenit din obo
sitorul turneu după o scur
tă pauză, grupul a început 
să compună piese pentru 
un nou album. La sfârșitul 
Iul 1994 grupul s-a clasat 
în NME pe locul 1 la sin
gle cu Love Is All Around 
și pe 6 la albume.

La 27 martie 1995 grupul 
revine cu singlesul Julia 
Says No. 3 în UK, ales ca 
singles promotional al al
bumului „Picture This". Al
bumul a fost lansat la 17 
aprilie 1995 șl cuprinde 
piesele: Julia Says/ After 
The Love Goes/ Somewhere 
Somehow/ Gypsy Girl/ 
Don’t Want To Forgive Me 
Now/ She Might Never 
Know/ Someone Like You/ 
Love Is My Shepherd/ She’s 
All ©n My Morning/

Home Tonight/ Love Is All 
Around. Spre deosebire de 
celelalte albume pe Picture 
This ei au apelat la o e-

WET 
WET 
WET 
(VIII)

chipă de tehnicieni: Ian 
Morrow și Simon Vinestock 
(ingineri), Frederic BlanG- 
Grain, Matt Kemp, Sandy 
Jones șl Niall Flynn (a- 
sistent inginer), Ryan Free
land (mix. assistant), Bud 
Ludwig (cutting engineer) 
șl Adrew Boland (string
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Examene... Examene... Examene
Examenele -la liceu, la 

facultate sau cele de ba
calaureat sunt o teroare 
psihică pentru cei mai 
mulți dintre noi. Elevi, 
studenți. sportivi sau vii
tori conducători auto treo 
cu groază examenele. Și 
mulți dintre noi suntem 
acum în prag de exame
ne și ne confruntăm cu 
aceste probleme.

Gea mai importantă 
condiție ca să iei un e- 
xamen este să te poți con
centra la el. Pentru aceas
ta trebuie să ții seama de 
câteva reguli. Prima din
tre ele este să te simți 
bine în pielea ta, adică 
să înjbraci haine în care 
să te simți confortabil, cu 
care ești obișnuit și în
călțăminte pe care ai mai 
purtat-o. Pentru confor
tul psihic e bine să al la 
tine, dacă se poate, lu
cruri care îți sunt dragi. 
Ga să nu pleci prost dis
pus de dimineață, pregă- 
tește-ți de cu seară hai
nele, pixul sau stiloul (de 
preferat două, că nu se 
știe când rămâi în pană), 
actele etc. Evită să pleci 
târziu de acasă, pentru a 
nu fi pus în situația de 
a intra gâfâind în sală 
— face și impresie proas
tă!

© altă condiție deose
bit de importantă este 
aceea de a te duce odih

nit la orice examen. In 
ziua anterioară examenu
lui nu mai are nici un 
rost să mai înveți. Prover
bul „porcul nu se îngra
șă în ajun" este cum nu 
se poate mai adevărat. în
vățând în această zi, riști 
două lucruri: să îți în
vălmășești în cap tot ce 
ai învățat în luni de zi
le și să obosești. Iar da
că obosești nu te vei mai 
putea concentra a doua zi 
la rezolvarea subiectelor 
Plimbă-te, întâlnește-te cu 
prietenii sau urmărește o 
comedie și gândește-.te cât 
mai puțin la teroarea ca
re urmează. Te vei simți 
mult mai liniștit(ă) în a- 
dâncul sufletului, că de-a- 
cum zarurile sunt arun
cate și „ce-o fi o fi" Să 
nu te mire și nici să nu 
te sperie dacă aflat în fa
ța foii ai senzația că nu 
mai știi nimic. E normal. 
Trebuie să nu te descura
jezi și să nu cedezi im
pulsului de a lăsa totul 
baltă. Te gândești că ai 
învățat și că merită mă
car să încerci. Dar nu ui
ta că prima și cea mai 
importantă condiție ca să 
iei un examen este să te 
prezinți la el l

MONICA NICOLETA 
ZDRENGIIEA elevă, 

Colegiu] Naționa] 
„Decebal” Deva
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engineer). Ga invitați pe 
disc au apărut: Paul Spong 
(trumpet), Neil Sidwell 
(trombone), Gliris White 
(sax.) și B J Gole (pedal 
steel quitar).

Grupul a pornit din nou 
într-un turneu mondial, în 
paralel, din albumul Pic
ture This fiind extrase 
singlesurile: Don’t Want 
To ForgiVe Me Now (apă
rut la 19. 06. 1995; No. 7 
în UK), Somewhere So
mehow (lansat la 2. 10. '95, 
No. 7 în UK), She’s All On 
My Mind (lansat la 4. 12. 
1995, No. 17) si Morning 
(26. 03. 1996, No. 16).

După o perioadă de pau
ză în care Marti Pellow 
a deschis cu prietenul său 
Lee Dixson un restaurant 
cu specific indian intitulat 
Shima Pink amplasat pe 
Govent Garden, grupul a 
început lucrul la un nou 
album.

La 17. 03. 1997 apare sin
glesul promotional If I Ne

ver See You Again care a 
ajuns Np. 3 în UK. Aștep
tat cu nerăbdare de milioa
ne de fani de pretutindeni 
noul album le răsplătește 
așteptările figurând pe lo-j 
cui 2 în topul britanic (7« 
04. 1997). Purtând titlul 
simbolic „10" care mar
chează cei zece ani trecuți 
de la apariția primului 
single, albumul cuprinde 
piesele' If I Never See 
You Again/ Back On My 
Feet/ Fool For Your Love/ 
The Only Sounds/ If Only 
I Gould Be With You/ 1 
Want You/ Maybe I’m In 
Love/ Beyond The Seal 
Lonely Girl/ Strange/ 
Theme From Ten și It 
Hurts.

In acest an grupul Wei 
Wet Wet are în plan un 
nou turneu mondial dove
dind că rămâne un grup 
de concert în ciuda anilor 
trecuți.

HORIA SEBEȘAN
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Suntem un grup de oa
meni din Brad și venim 
cu rugămintea de a ne 
sfătui și de a face publi
că scrisoarea noastră. Iată 
eare-i necazul: în luna 
martie ’97, am fost con- 

' tactați de numitul Petru 
Sarea, om de încredere — 
am crezut noi — al fir
mei S.C. Lohan SRL Ne- 
grești-Oaș, pentru săpare 
șanț, tras cablu și astupat 
șanțul. în urma căror lu
crări trebuia să ne achite 
1 800 000 lei, i 
rea lor. După 
rea lucrării, am tot 
amânați

iii ' T'J • J,.. '-'i'Ti i

ele

va * 

ș 
citeț adresele către des-i 
tinatar și a expeditoru-J

Așa 
distri-

urmând să 
prin HG la 
Ministerului

s

in cupoane

V

pre-

AM MUNCIT, DAR NU AM LUAT BANII

tin echilibrul pieței. (N.T.)

gricole cu capital de stat, » 
care, în multe situații, mai I 
țin echilibrul pieței. (N.T.) «

cărora va trebui 
reconstituie drep- 
proprietate Ia 50 
le-ar trebui, în 
suprafață de cel

1 a 
sub tăcere, pentru 
pierde voturile la 
PD se opune cate- 
unei asemenea inc-

IIa(cg, singurul oraș din județ unde trecătorul gă
sește iu centrul orașului o fântână arteziană cu apă 
potabilă la care poate să-și potolească setea.

Foto: ANTON SOCACI

CWAHWLUII LIBER

î

1

Potrivit prevederilor 
bugetului pe J997 și mă
surilor adoptate de Gu
vern. Ministerul Agri
culturii și Alimentației 
a inițiat un proiect de 
ordonanță de urgență ca
re să instituie sistemul 
de cupoane pentru agri
cultură, în valoare 
1400 miliarde de lei.

Suma amintită se 
acorda agricultorilor, res
pectiv persoanelor fizice 
care dețin în proprietate 
suprafețe de teren agri
col, dovedind acest lucru 
cu Titlul de proprietate 
sau cu procese-verbale 
de punere in posesie. Du
pă cum se afirmă în mass
media, valoarea unui cu
pon va fi de 130—150 mii

Discotecă gratuită
Recent, în arealul dis

tractiv al tinerilor din De
va s-a adăugat o nouă al
ternativă de a-și petrece 
timpul liber: discoteca în 
aer liber „Galaxy", orga
nizată la Restaurantul „No
va Perla". Dincolo de o at
mosferă inedită — realiza
tă cu multă fantezie și e- 
leganță — organizatorii dis
cotecii, Dragoș Păscută și 
Gheorghe Zăvoianu, au ho
tărât ca în fiecare vineri 

; accesul fetelor la dans să 
i fie gratuit.

Faptul este inedit, < 1

contravaloa" 
i termina- 

fost 
și nici până în

1400 miliarde lei

lei. aceasta 
fie stabilită 
propunerea 
Finanțelor și Ministerului 
Agriculturii și Alimen
tației.

Cu ajutorul cupoane
lor se pot achita semin
țele cumpărate, îngrășă- 
mintele, pesticidele, mo
torina, precum și lucră
rile agricole efectuate me
canizat, inclusiv pentru 
pășuni și fânețe. 
cum s-a stabilit,

puțin in Deva și se bucu
ră de o mare audiență din 
partea tinerilor — în spe
cial a elevilor și studen
ților —, pentru care fieca- 

.re leu contează. Renovarea 
integrală a Restaurantului 
„Nova Perla", ambiantul 
deosebit al incintei, pre
cum și diversitatea ofer
tei comerciale au creat un 
mare pol al concurenței în 
petrecerea timpului liber 
în municipiu, dovada prin
cipală fiind afluența de 
tineri care frecventează 
discoteca „Galaxy". (C.P.) 

ziua de azi nu am primit 
banii. Menționăm că am 
depus reclamații și la 
Poliția Municipiului Brad, 
dar sunt vagi speranțe.

Cu respect, Florea Ttr- 
dorache, Gheorghe Moca
nii, Ioan Doț, Ncculai 
Mocanu, Ionel Tiu, Vaier 
Molocca, Vaier Trif.

P.S, Menționăm că noi 
am executat această lucra
re în zona Luncoiu de 
Jos, beneficiara lucră
rii fiind „Romtelecom". 
Poate vom primi un răs
puns, în urma publicării 
acestor rânduri.

buirea cupoanelor se va 
face, începând din luna 
septembrie a.c., având la 
bază listele întocmite de 
către consiliile locale. 
Evident, modalitățile de 
distribuire și folosire a 
cupoanelor se vor stabili 
prin norme metodologice 
emise de către M.F. ți 
M.A.A. în ceea ce pri
vește decontarea cupoa
nelor, operațiunea se va 
face de către furnizorii 
de materiale si servicii,

Concurența (Întotdeauna) in sprijinul clientului

deruiandu se prin 
băncile comerciale. L.i 
timpul potrivit, vor fi 
date și alte detalii, apre- 
ciindu-se însă că valoa
rea acestor cupoane este 
departe de a reflecta o 
acoperire cât de cât a 
cheltuielilor efectuate, a- 
vând în vedere că la pre
țurile actuale, costurile 
pentru un ha cultivat cu 
grâu depășesc 2 milioa
ne lei. în plus, se fac o 
serie de discriminări în
tre producătorii agricoli, 
în sensul că nu se pre
vede acordarea unor ast
fel de cupoane și pentru 
societățile comerciale a- 
gricole care âu terenuri 
ce nu aparțin acționarilor 
sau locatorilor. (N.T.)

Este util de știut
CINE CĂLĂTOREȘTE SPRE LITORAL
Căldură mare în luna 

lui cuptor! Câți oameni, 
familii cu copii sau fără 
nu ar dori un sejur pe 
litoral ? Multora nu le 
dă mâna. Pentru cei 
care pot pleca și apelea
ză la tren, ne-am inte
resat la agenția dț voiaj 
și am aflat că spre Con
stanța — Manpalia, din 
gara CFR Deva pleacă

CUM EXPEDIEM UN COLET 
PRIN POȘTA ?

Pentru cei interesați 
de trimiterea unui colet 
rudelor, copiilor aflați la 
studii sau în armată, le 
putem preciza că la De
va o pot face zilnic, la 
coletaria aflată' lângă 
gară, între orele 7—19, 
iar sâmbăta, de la ore
le 7—11. E bine ca ex
peditorul să ambaleze 
corespunzător coletul: 
să fie legat cu sfoară 
continuă, să fie scrise

pământ
dispută mare și as

pră în sânul coaliției gu
vernamentale în legătură 
cu modificarea Legii 18/ 
1991. Dacă în Camera De- 
putaților fiu Cost de a- 
cord cu modil' -"îri!? și 
reprezentanții PD. în Se
nat se pare că lucrurile 
se complică, după cum a 
declarat dl Tri;ă I'ăniță, 
președintele comisiei pen
tru agricultură, industrie 
alimentară și silvicultură, 
aici PD având un cu to
tul alt punct de vede’-e. 
Anume, dacă l’NT'CD sus
ține cu înverșunare re
constituirea proprietăți
lor până la 59 de ha te
ren agricol și ?0 de ha 
pădure (lucru pe care, în 
campania electorală 
ținut 
a nu 
sate), 
goric 
dificări a legii, susținând 
că guvernanții actuali 
trebuie să-și respecte pro
misiunile electorale. pe 
de o parte, iar pe de al
ta, nici nu există atâtea 
resurse de terenuri dis
ponibile, fără a afecta su-

~ • ■ ■ ■ • • 

la ora 19,40 acceleratul! 
1628. Costul unui bilet 
clasa a 11-a (până la 
Mangalia) este de 37 100 
lei și 74 500 lei la cla
sa I. Pe ruta Deva — 
Constanța circulă și un 
tren Rapid, cu plecare 
la ora 1,30, prețul fiind 
de 85 900 lei la clasa I 
și 57 100 de lei la clasa 
a ll-a.

lui pe aceeași față a co-J 
letului. Greutatea ma- 
ximă a coletului ce se> 
intenționează a fi expe-< 
diat este de 15 kg. Pa-ț 
chetele ce depășesc a*>  
ceastâ greutate pot fij 
trimise prin mesageria «J 
CFR din gara Deva.

Grupaj realizat de !■ 
ALICE RRANDISZ J
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în plus?
prafețele cuprinse in 
zent în soci°t.i;i comercia
le cu capital de stat. Ir*  
plus, dacă și acum se mal 
lucrează în multe locuri 
cu atelajele, lipsind mij
loacele mecan-zate și do
tarea tehnică necesară, se 
pune întrebarea: cu ce 
vor fi lucrate . are astfel 
de suprafețe?

Făcând un simplu cal
cul la problema în dis- » 
cuție rezultă, d'itr-o si- [ 
tuație preliminară, că ce
lor peste 11000 de pro
prietari 
să li se 
tul de 
de ha, 
total, o 
puțin 550 mii ha teren. 
Deoc amdată se spune că 
acesta se va da din • 
zervele existente. 1 
sunt oare aceste rezerve? 
Poate pe Ia țările vecine | 
sau, dacă nu se va găsi o al- , 
tă soluție, nu este de mi- | 
rare că vom vedea cum • 
este suprimat si puținul » 
ce-1 mai au fermele a- I 
gricole cu capital de stat,

I 
I 
I
I*
I

POȘTA RUBRICII
cereți. stimată

V.G. din Hune-
• Ne 

doamnă 
doara, să vă explicăm în 
detaliu ce înseamnă „clep
tomanie", sperând că va 
afla astfel și persoana 
care v-a acuzat de așa 
ceva ?i care, cum conside
rați dv., „nu cunoaște ter
menul, sensul acestuia", 
în finalul scrisorii ne ru
gați să vă îndrumăm cum 
să procedați într-o situa
ție în care ați fost jigni
tă fără temei.

Potrivit Dicționarului 
explicativ al limbii ro- 

clepto- 
„manio 
impul- 

a-ți în- 
lucruri

judcca- 
va fă" 

doar 
dorința 
fără a 

dovadă In a- 
bă- 
de

mâne, termenul 
manie înseamnă 
caracterizată prin 
«ut patologic de 
suși prin furt 
străine fără a avea nevoie 
de ele și fără a urmări 
vreun profit material".

Puteți atționa în 
tă persoana care 
cut „cleptomană" 
„din răutate, din 
de a vă provoca" 
avea vreo 
cest sens. Dar, dacă 
nuiți că habar n-are 
sensul cuvântului țiri în
trebuințează așa, ca orice 
parvenit, însăși ea făcând 
parte din lumea parveni- 
ților, nu vă sfătuim să-i 
dați vreo importanță. Pă
rerea noastră este că cel 
mai înțelept lucru este să 
nu „alimentați" în nici un 
fel astfel de răutăți. Este 
sfatul cel mal sincer pe 
care. vH dăm. Cei capa
bili de asemenea jigniri nu 
merită să fie luați măcar 
în seamă.

Rubrică realizată de 
ESTERA SÎNA

Dacă vi se pare că pro
poziția din titlu miroase 
a fanfaronadă bună de 
scrijelit pe vreo pancardă 
a forțelor de dreapta, am 
remediul care să estompe
ze impresia. Exemplul a- 
les e la vedere, vizând 
prestațiile de transport 
persoane pe ruta Deva — 
Hunedoara șl retur. Până 
acum vreo jumătate de an 
aceste transporturi erau a- 
sigurate, la' paritate, de 
două firme ce au moște
nit afacerea după 1989, 
laolaltă cu un „modus o- 
perandi" specific. Situa
ția pe piața acestor trans
porturi era relaxată, lipsa 
de alternativă obligând 
câteodată pasagerii să mal 
guste din farmecul rustic 
și desuet al vreunui au
tobuz de vârsta bunicului 
sau grosolăniile câte unui 
șofer supărat pe lume.

Bineînțeles, tariful prac
ticat, suferind de hiperbo- 
lizărl monopoliste, a sufe
rit creșteri succesive, gra
vitând până nu de 
în jurul a 3 200 de lei pe 
călătorie. „Fiesta" 
spartă de apariția primu
lui mic întreprinzător pri
vat, care, cu microbuzul 
său rapid, încălzit iarna 
și dotat cu fond sonor me
nit să „gâdile plăcut" ure
chile pasagerilor, oferea 
aceeași prestație la un 
preț mai mic. N-a trecut 
prea mult timp până ce 
microbuzul a început să 
convingă, rupând felii tot 
mai importante din clien
tela „Coratrans’-ului șl 
„Corvintrans“-ului. Situa
ția s*a  criticizat pentru 
cele două societăți în mo
mentul în care 
concurefițlîor a 
organizarea lor a cunt»„Ln

mult

a fost

numărul 
crescut,

mic-
nu-

care

de

auzi

serioase ameliorări, 
șorându-șe continuu 
mărul pasagerilor pe 
ele puteau conta.

Din cele declarate 
micii întreprinzători 
din ce s-a mai putut
pe firul scurt fenomenul 
a generat reacții dintre 
cele mai neașteptate exis
tând în prima fază chiar 
tentația, aberantă și ile
gală, de-a li se pune „tal
pă" acestor întreprinză
tori. Am auzit, de la per
soane de la care trraș fi 
așteptat să încurajeze li
bera inițiativă, din poziția 
ocupată în structuri 
se proclamă 
re, că acești 
tori ar trebui 
presteze acest 
rute gen „Deva 
de sub Piatră", 
deservi oamenii de acolo 
șl pentru a nu concura (ca

ce 
buni 
IIu-

mai 
câș-

cel
să

fost în-

ce 
reformatoa- 
întreprinză- 
forțați să 
serviciu pe 

- Ohaba 
pentru a

și cum asta ar fi un pă
cat capital) firmele 
prestau deja de ani 
transportul pe relația 
nedoara.
Așadar, 

bun trebuie 
tige. Efectul a
să salutar pentru cliențL 
Observând că păstrarea 
rigidă a vechilor tarife a- 
lungă masiv pasagerii, 
„Coratrans" a fost obliga
tă să reducă cu șapte sute 
de lei prețul biletului de 
călătorie, lucru de neima
ginat in altă conjunctură. 
Din câte am putut vedea, 
măsura, deocamdată, nu 
întoarce masiv clienții spre 
autobuzele firmei devene. 
Se verifică astfel teoria 
că o piață pierdută este 
Incomparabil mai greu de 
recâștigat decât cucerirea 
unei piețe „în primă au
diție". A. saeAGean
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S.C. Canarom SA

cu

f

I

ION CIOCLEI

t

so 
la

din 
de

arest 
face 

un 
puter-

nu toate 
aceeași 

cuprinsă 
diui Mihai 
din Mintia,

socie- 
care 

de 
Re-

cu 
că.
de 
nu 
fia
care 
contractat.

ă la

în raport 
sa economi- 
de 42.000.000 

Datorii la bănci 
Se va adău-

reveni. Dar ce 
de tapt și ce face 

„Canarom" S.A.

S. C. 
în 
La

S.G. „Ca-
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GEMENI

nic, orele 8—15. (6545)

CAPRICORN

Hunedoara,
R A G

facă
vărsător

2500LEU

a-

fecioarA

PEȘTI

D E
BALANȚA

plece

Nu J 
cu- i 
iartă I

v-a fost * 
Tranzacțiile J 
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ini- * 
dar •
lei

I
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să f 
interme- |
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cu frații, 
plecare

cineva 
de 

care îl tot 
boală cronică 
să vă
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Ancheta noastră pri
vind privatizarea prin 
cumpărarea pachetului 
majoritar de acțiuni, de 
la S.C. „Avicola" S.A. 
Mintia, de către S. G. 
„Canarom" SA, societa
te cu capital în între
gime privat și românesc, 
a stârnit multe reacții 
și nu toate „curgând" 
în aceeași direcție. 
Reacția cuprinsă în 
scrisoarea 
Podeleanu, 
de pildă, se oprește în
delung la partea finală 
a anchetei — cauzele 
care au adus 
„Avicola" Mintia 
stare de faliment, 
scrisoarea dluj P .deleanu 
vom 
este 
S.C.

— Complexul de creș
tere și îngrășare a 
berbecuților pentru ex- ț 
port, din Simeria, popu
lat cu un efectiv de 
5000 de oi, 700 do 
porci de carne și tine
ret, moară pentru grâu 
și moară pentru furaje, 
abator pentru sacrificare 
și carmangerie cu capa
citate de 8 tone prepa
rate /zi, tronsoane ame
najate pentru creșterea 
a 40.000 de berbecuți, 3 

teren 
de 
de

grajduri, 8 ha 
construibil, culturi 
cereale și legume, 
pe 2800 ha arendate de 
la proprietarii particu
lari, pe o perioadă de 
5 ani, toată gama de 
utilaje agricole necesare 
lucrării pământului; două 
brutării, cu capacitate

Ce este și ce face

I
ț

1

ț
j

,i
1

Deva, cumpărătorul pa
chetului majoritar 
acțiuni 
Cine ne-ar 
prezenta mai 
cietatea 
tarul și 
său. dl Remus Borza?

— Die Borza, ce este 
S C. „Canarom" S.A.7

— Inițial, „CANAROM" 
S.A. era o societate mix
tă cu capital român 
și canadian. Asociatul 
canadian s-a 
retras din afacere, așa 
că acum „Canarom" este 
una din cele trei 
tăți comerciale 
alcătue.'c grupul 
companii „Borza", 
gjmul ei juridic este de 
societate comercială pe 
acțiuni, spre deosebire 
de celelalte două — 
„Impex Borza" și „Vă
leni Import Export", 
care sunt societăți 
răspundere limitată.

Capitalul social 
S.C. .Canarom" 
potrivit balanței 
primul trimestru 
anului 1997. 
2.608.750.000 lei, cu 
profit pe primele 
luni ale anului curent de 
107.673.000 de lei.

Patrimoniul 
se c i f r 
16.481.573.000

— în ce 
patrimoniu, 
din S.C. 
agent economic 
nic. credibil și solvabil.

— Pitrimoniul S. C. 
„Canarom" se exprimă 
în : active proprii, in 
sumă de 9.005.708.000 lei, 
stocuri în valoare de 
677.518.000 lei, creanțe 
în sumă de 562.000 000 
lei, cheltuieli în avans 
înregistrate în sumă de 
6.000.000.000. El este ga
rantat cu un capital activ 
total de 16.133.455.000 
Iei, compus din capitalul 
social subscris și vărsat 
arătat mai sus. șl 
fonduri în sumă 
14.047.105.000 lei.

— Domnule Borza, a- 
ceasta este în limbajul 
bilanțier contabil puterea 
economică a S.G. „Ca
narom". Numiți princi
palele valori Imobiliare, 
care alcătuieso acest 
patrimoniu.

de 
ai Avicolei ? 

fi putut 
bine so- 

decât proprie- 
administra torul

ni 
este, 
după

al 
de 
un 

trei

societății 
e a z 
lei.
constă 
care 

„Canarom"

totală de 10 tone pâine ) 
pe azi și instalații de l 
preparare a brânzeturi- ' 
lor, cu o capacitate de 
2 tone /zi.

— Care este gradul de 
îndatorare a 
narom"?

— Infim, 
puterea 
Datorii 

lei.
avem.
ia datorii creditul pe 

societatea
cu o 

externă, pentru 
pararea 
joritar. 
Mintia, 
cietății 
aceeași 
de lei.

— Die Borza, pentru 
că dv sunteți proprie
tarul unui grup de 
companii, care vă poartă 
numele, definiți-le pe 
scurt și pe celelalte 
două societăți, care al
cătuiesc grupul.

— Cea mai puternică 
dintre celelalte două — 
S.G. „Impex Borza" SRL. 
Ea înseamnă complexul 
turistic Geoagiu-Băi — 
o serioasă 
opțiune în 
directă cu 
sau agențî 
turism balnear 
țiune — și un 
magazine de desfacere, în 
aotivitatea cărora pro
dusele proprii dețin 
ponderea.

S.C. „Văleni Import 
Export" SRL este deo
camdată o societate în 
fază incipientă.

— Când veți achita 
avansul de 30 la sută, 
din valoarea pachetului 
majoritar, de Ia Avi
cola ?

— în 8 iulie (chiar 
astăzi n.n.), cu ordinul 
de plată nr. 168/08. 07. 
1997, s-a transferat la 
Banca Română de Dez
voltare 
Deva, în 
București, 
de cont 
deschis k« 
cursala București, 
de 2.397.007.500 lei.

l-a 
bancă 
cum- 

paclfetului ma
de la „Avicola 

Creanțele 
însumează
dată 562.000.000

variantă de 
concurență 

alțj operatori 
economici de 

din sta- 
lanț de

— Sucursala 
favoarea FPS 
Ft numărul 
407299050374, 
BCR — Su- 

suma
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Gust pentru lux, vizită 
prin magazine. Drumuri, 
preocupări artistice. Par
tenerul de viață va primi 
o moștenire. Popularitatea 
dv. este la limita maxi
mă. Situația dv financia
ră este în 
bunătățire. 
la o șuetă

continuă îm- 
Aflați noutăți 
cu prietenii.

Un prieten din 
tate vă propune 
borare.

în ceea ce faceți, 
dispoziție, dar și 
bilitate. J 
dv este la cota ...
Șansele unei aventuri * 
de neuitat. Veți cunoaște | 
o persoană atractivă. ? 
Observații din 
șefilor.

Bună ♦ 
irasci- *

Popularitatea j 
cota maximă. I

*

SCORPION

TAUR

partea »

străină- 
o cola-

lucrareLa serviciu o 
vă trezește interesul. Si
tuația sănătății dv nu-î 
cea mai bună. încercați 
o tranzacție. Este posi
bil să primiți o veste, dar 
nu o luați de bună Rea
lizare sentimentală. în
cercați să lăsați la o parte 
necazurile. Șanse 
întreprindere

Cineva din familie are 
probleme cu sănătatea. 
Atenție la gafe. O pro
punere de schimbare de 
serviciu 
teptate. 
într-o 
discuta 
me de 
dv psihică 
cele mai bune. Evitați 
discuțiile în contradicto-

Sunteți mai cooperant, 
ceea ce face bună im
presie. Eforturi 
a vă afirma. E3 
sibil să intrați 
posesia unei sume 
bani. Dezamăgire 
cineva din familie 
împiedică în ceea 
v-ați propus. O persoa- ♦ 
nă cu funcție impor-J 
tantă vă va ajuta, |

plecați » 
Doriți J 
decor.» 

alta t 
pe l

Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele
Sisteme de interfonie și videointerfonie
Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

:hipamentele folosite sunt de prover >ențâ CANADA ți SUA.

vine pe neaș- 
Veți fi trimis 
delegație. Veți 
cu frații proble- 
familie. Starea 

nu-i dintre 
bune.

Activitățile comerciale 
vă avantajează. Inspira
ție și’ inventivitate în 
plan profesional. Primiți 
o scrisoare de la prie
teni. O discuție cu per
soana iubită vă face bine. 
Sunteți sensibil; 
așteaptă un răspuns 
la dv. pe 
amânați. O 
s-ar putea 
probleme.

Dorință de manifesta- 
. La serviciu, atmo

sferă plăcută. Partenerul 
de viată vă este alături. 
Cheltuieli mari pentru o 
călătorie, 
familie vă dă 
neva așteaptă 
de la dv. și 
să întârziați. 
geți la doctor veți 
O surpriză plăcută.

Cineva din 
bani. Ci- 
un răspuns 
n-ar trebui 
Dacă mer- 

avea

Un telefon vă emoțio 
nează. Aveți drumuri de 
făcut, dar nu vă obosește 
nimic. Discuții cu frații. 
Surprize plăcute de Ia 
slujbă ; s-ar putea să 
câștigați o sumă de bani. 
Discuții aprinse în fami
lia dv. Un prieten vă 
face o vizită neașteptată. 
Idei strălucite, dar nu 
reușiți să fiți eficient, 
căci sunteți bulversat.

Farmec personal; rela
ția cu șefii nu este prea 
bună. Prietenii vă susțin

S-ar putea să 
într-o excursie, 
o schimbare de 
O veste de pe 
meleaguri vă pune 
gânduri. Intuiția și in- 
spirația dv se împletesc. I 
în mod fericit în decizia 7 
pe care o luați. Par-1 
tenerul de viață devine | 
suspicios. Prudență în» 
afaceri. Randament ma-«. 
xim în ceea ce între-1 
prindeți.

Fiți 
părinții și 
viză de 
străinătate 
semnată, 
financiare vă sunt favo
rabile. Relații î 
mitoare cu colegii. Ini- * 
țiativa excelente dar [ 
nu-i momentul să le 1 
aplicați. Capacitate F
minimă de concentrare, i 
deci nu luați decizii im- î 
portante. j

mocnite |Neînțelegeri 
cu partenerul de viață ♦ 
ies la iveală. Ați puteai 
semna un nou contract. | 
Inițiativele dv se vor * 
dovedi utile. S-ar putea * 
să câștigați bani. " 1
ratați ocazia unei 
noștințe cu o persoană J 
agreabilă. Nu-i cazul 
să încercați schimbări I 
în sfera relațiilor a- I 
fective. O femeie este * 
surprinsă de calitățile î 
dv. *

Cineva încearcă 
câștige prin i ’ 
diul relațiilor dv. Mintea y 
dv funcționează împe- J. 
eabil. Vești ambigui. F 
Sunteți cooperant eu I 
persoanele mai vârstnice. I 
Situația dv familială se*  
va îmbunătăți simțitor. f 
Veți consolida o relație f 
sentimentală, —■*-«  -
cându-vă 
stabilitate 
putea ca 
viață să 
călătorie.

satîsfă- • 
nevoia de 1 
afectivă. S-ar J. 

partenerul de | 
într-o ț

| în atenția medicilor veterinari și a crescă- I 
I torilor de animale si de păsări
j S.C. ROMVAC COMPANY S.A. BUCUREȘTI | 

vâ oferă, prin punctul de lucru din Deva. »
I b-dul 22 Decembrie, nr. 41, peste 350 PRODU- | 
J SE DE UZ VETERINAR fără adaos comercial. - 
| la prețul de fabricație. Sunați la 62Î544. zii-
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I«
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I«
I
I
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I*
I
I
I _____
j 1---------- .-----------------------------------------------------J soluție pentru ignifugare incoloră la prețul de 

11000 lei/kg.
Executăm lucrări de construcții cu plata 

in 12 rate, precum și hidroizolații cu folie 
de aluminiu cu termen de garanție 15 ani, la 
prețul de 60 000 lei/mp.

Menționăm că toate prețurile conțin TVA. 
Relații suplimentare se pot obține la 

telefon 718645.

CREDIT BANK DEVA
Vinde la liciație publică, ce va 

loc în data de 10. 07. 1997, ora 10, 
Judecătoria Hunedoara, biroul executor 
decătoresc :

• spațiu comercial situat în 
bdul Dacia, bl. 38 parter;

• fabrică 
str. G.

Informații
Bank sau la

de bere situată în 
Enescu, capacitate 
suplimentare la sediul 
telefon 211853.

*
I

avea 
Ia 

ju

Hunedoara, 
1500 1/zi.

Credit

I 
<k 
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I
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I
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I
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I
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I
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I
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S.C. „CONS TOMMY" S.C.S. 
HUNEDOARA 

cu sediul in Hunedoara 
(în bloc cu TERMOREP) 

VINDE
• bolțari din zgură 290x240x190 

lei/buc. sau 180.000 lei/m.c.
• bolțari din zgură 290x120x190 — 1500

lei/buc. sau 210 000 lei/mc. .
Cei care depun comenzi (persoane fizice I 
juridice) până la data de 20 iulie 1997 vor j

I«
I
I

I
I
*

I*
I
*

I
*

I

sau juridice) pană Ia data de 20 iulie *997  vor j 
beneficia de prețurile menționate mai sus, ’ 
chiar dacă livrarea se va efectua după această g 
dată. Pentru persoane fizice plata șe poate . 
face și in două rate, fără a se percepe | 
dobândă. »

De asemenea, societatea noastră mai vinde |* 
I

BANCA AGRICOLA S.A.
V A

Vinde la licitație
• apartament cu 

Simeria, str. S. Micu,
Preț de pornire 20.000.000 lei.
Licitația va avea loc la Judecătoria Deva, 

biroul executorilor judecătorești, Ia data de 
11 iulie 1997, ora 9.

Informații la telefon 213054.

3 camere, situat*  în 
bl. 19, ap. 73.
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Ediția a XXI-a a marșului factorilor poștali
(Urmare din pag. 1)

I

■
■
1

»

•
1
1
•s

nizarc a stabilii o „Miss 
concurentă", în persoana 
Victoriei Știrbu, 
Oficiul teritorial 
doara, iar pentru 
mai tehnici concurenți 
desemnați de organizatorii 
actualei ediții — Romi 
Raica, Eleonora Lăscuș 
—, redacția ziarului Că
lăuza o oferit diplome 
ți premii.

Prin grija mai multor 
sponsori — Direcția Re
gională de Poștă Ti
mișoara, Tim Pres, S.G. 
Simat Exim SRL Deva, 
Prodimpex Gudea SRL 
Hunedoara, Irinacom 
Service SIÎL Hunedoa-

de la 
Ilune- 

cei

Preso Impex SRL 
Siderurgica S.A. 

Meropa S.A. 
Rodipet SA 
SRL Timi- 

Agnit SRL 
California

Arai

ra, 
Pestiș, 
Hunedoara, 
Hunedoara. 
Deva, Met 
șoara, Nic 
Timișoara,
Fitnes Timișoara, 
România SRL București, 
Green Forest SRL Ti
mișoara, Isrom Impex 
SRL Timișoara, Borza 
SRL Gcoagiu Băi. . Coca 
Gola S.A. Timișoara, 
Reca Tim SA Reeaș —, 
câștigătorilor etapei ac
tuale a concursului 
„Marșul factorilor poș
tali" 11 s-au oferit 
diplome și frumoase 
premii în bani și O- 
biecte.

Eoncurenții clasați pe 
primele trei locuri la 
cele două probe, vor 
participa la faza națio
nală a concursului în 
perioada 8—10 august 
a.c., ce se va desfășura 
în stațiunea Fântânele— 
Beliș, județul Cluj.

Prezent la faza
GORNELIU 

directorul 
dc 
a- 
și 

de

Pe
regie, dl 
POPESGU,
Direcției Regionale 
Poștă Timișoara, a 
preciat organizarea 
ținuta concursului
la Gcoagiu Băi : „Orga
nizarea concursului a 
fost deosebită, cu o 
foarte bună participare. 
Aș vrea să mulțumesc

șî Serviciului Poliției 
Rutiere a județului Hu- 
nedaora, care nș-a 
sprijinit în derularea 
concursului. Cei care se 
bucură cel mai mult 
sunt liunedorenii, ei ob
ținând cele mai multe 
locuri câștigătoare. Sper 
ca eei care au obținut 
astăzi primele locuri să 
ne reprezinte cu succes 
la faza pe țară".

După desfășurarea 
concursului, lucrătorii 
din. poștă și concurenții 
s-au întâlnit „la o cupă 
de șampanie" la Com
plexul turistic „Borza 
Impex" SRL Geoagiu 
Băi.

»
I

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL 
HUNEDOARA

(£4 IO
lei/buc). Relații 
221501'.

tel.

I

::

I

I
I
I
I
w

I
I
I
w

I
I
I

Organizează în data de 1 august 1997, 
ora 10, la sediul R.A.I.L. Hunedoara, in 
baza Hot. Guv. nr. 841/1995.

vânzarea unui imobil de locuințe

Mureșului, nr. 11, bloc 23. 
licitației: publică, deschisă.

locuințe.

pentru
dezafectat:

str.
Forma
Destinația : 
Suprafața utilă a imobilului: 2366 mp.
Prețul de pornire a licitației: 1.126.446.000

Ici.

VAN ZĂRI —
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, 
călzirc centrală, 
4zona Ceangăi, 
221606.

gaz, în- 
grădină 
telefon

(186226)
• Vând apartament două

camere, situat central. Ha
țeg, tel. 777121, preț ne
gociabil. (6622)

• Vîr.d apartament 2 
camere decomandate, cen
tral, pr 4 fourte con vena, 
bil. T i 220703.

(6619)
• Vând SRL fără acti

vitate. Deva, tel. 625069.
(6613)

PIERDERI
• Pierdut pașaport, 

eliberat de Inspectoratul 
Poliției județului Hune
doara, pe numele Oprea 
Daniela Exmina 
declară nul

Elena. Se

(6617) 
pașaport, 

de IPJ
• Pierdut 

turistic, eliberat 
Hunedoara, pe numele Ti
mar Carol. Se declară 
nul. (6621)

DIVERSE

caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
Ia țel. 092/294320, per
manent, 051 /620880, 7—9,
21—23. (6629)

• închiriez garsonieră, 
ultramobilată. central, De
va. Tel. 227250.

(6954)
• Închiriez apartament

bdul N. Bălcescu, bl. 12, 
ap. 55. Informații orele 
8—18. (33549)

OFERTE 
DE SERVICII

• Expert contabil

evidențe firme. Telefon 
218015, după ora 19.

(6328)

(in

• SC Rom West Euro 
SRL angajoază agenți co- 
merciali pentru munici- 
piile Deva și Hunedoara. 
Candidații trebuie să po
sede permis de conducere, 
autoturism și disponibi
litate de a lucra în cehi- 
ipă. Firma asigură conti
nuitate pe termen lung și 
salarii atractive. Sunați la 
tel. 069/229060, 228461, în
tre orele 8—17. (6609)

I 
I*
I

Cota cheltuielilor de participare:
— taxa de înscriere 500.000 lei se achită 

Ia casieria regiei.
Documente de înscriere:
— cerere de înscriere la licitație ;
— copia certificatului de înmatriculare 

Registrul Comerțului și codul fiscal, pentru
actul de identitate

la
persoanele juridice șau 
pentru persoanele fizice ;

— bonitatea pe bază de recomandări ban
care.

înscrierile se primesc Ia
| misiei până cel

I
I

I
mult 5 zile

secretariatul co- 
inainte de

• Vând complex 
mercial 81 mp, 
pentru orice 
Tel. 627521.

(5994) 
co- 

amenajat, 
activitate.

•

*

*

(5990)
£

• NOU ! Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN, SICO 
etc. Randament și ca
litate maxime. Dis
tribuitor autorizat „IM
PERIAL" Orăștic, 054- 
642580. (5414)

• Vând spațiu co
mercial. ultracentral, 
Hațeg și mașină de 
înghețată. Tel. 777350,

• PRODUSE I)E 
MORARIT, IMPORT 
UNGARIA, prin S.G. 

AGRIROM SRL ARAD. 
Cea mai bună cali
tate, la cele mai mici 
prețuri — făină BL 
55 — patiserie am
balată Ia saci dc 50 
kg; făină BL 80 —
panificație, ambalată 
la saci de 50 kg. _ 

Informații 
montare Ia 
057—250880;
Fax: 057 — 
250862.

supli- 
tel. : 

250862 ; 
250525 5

i
770933.

(9390)

• Vând urgent apar- 
. tameut 4 camere, Orăștie, 
zonă centrală, preț con
venabil. Informații la cu
rățătoria chimică Orăștie 

(5428) 
moto- 

Romos.

• S.G. EXETcch 
COMPUTERS SRLz 
vă oferă la cele mai 
mici prețuri ; calcu
latoare; imprimante; 
consumabile ; acceso
rii, Deva, Pța Victo
riei, nr. 2 A (1PH), 
et. 4, cam. 401, tel./ 
fax: 212130 ; 213730, 
interior 171.

• Vând injector 
rină, Germania, 
tel. 619109.

(5129)
Jeaudi- 

motor
• Vând combină

re. preț convenabil, 
benzină, Nădăștia de Sus, 
nr. 28. (6081)

Vând convenabil a- 
partanient două camere, 
parter. Deva, Eminescu, 
bl. 35, ap. 44, sc. 3.

(6614)
• Vând și montez parbri

ze auto, ’ toate tipurile. 
Deva, str. Drâgoș Vodă, 
11. Tel. 225075, 225077.

(6323)
• Vând sau închiriez

biliar*  joc distractiv. 
Vând pupitru bar. Tel, 
66009*  (6000)

• Vând sau închiriez 
autobasculantă Ilanomag 
de 3,5 tone, înscrisă în 
Circulație. Tel. 221504, 
orele 7—15. S.G. Part 
Construcții SRL Deva vin
de bolțari zgură, Ia prețul 
de 175 000 lei/mc (2500

4F-.

V anul ix • nr. 1923

.CORALIS
S.R.F.. 

organizează 
de 

urmâ- 
ope- 

calculatoare 
secretariat 

conta- 
pe 

clibe- 
avizate 
învă- 

Pentru 
se fac

• S.G. „• 
PRODCOMEX' 
DEVA 
începând cu data 
15 iulie 1997 
toarele cursuri: 
ratori 
personale; 
computerizat; 
bilitate asistată 
calculator. Se 
rează diplome 
de Ministerul 
țământului. 
șomeri și elevi 
reduceri de 30 la sută. 
Informații la telefon 
625110 sau 231951.

(6618)

ÎNCHIRIERI
• Ofer de înclurial spa

țiu comercial, 
parter, 
pieței. Informații telefon 
220678,

I, amenajat, 
Simeria. zona

orele 17—22.
(5980)

• Societate comercială

" tjj..’................

A‘l ■ I • IAbonament la ziarul 
,.CUVÂNTUL LIBER" i

„CUVÂNTUL LIBER" este cotidianul cel 
mai apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne în continuare calea 
de procurare a ziarului 
ABONAMENT LA ZIA- 

LIBER" PENTRU ’TNA 
NEMODIFICAT, FIIND

cea mai avantajoasă
COSTUL UNUI 

RUL „CUVÂNTUL 
AUGUST RĂMÂNE 
DE 6 000 DE LEI/LLTNÂ, plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
de 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
față dc cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: REÎNNOITI-VĂ ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ’ Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI!

Societate comercială
I
I
I
I

cu capital privat 
VINDE EN GROS Șl

EN DETAIL
PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚENI. 1.5 I 
Bere
— REGUN
— SILVA
Rom — 32 grade 
Hârtie igienică.

I
*

I
I
I
I

I

I 
I
I*
I*
I
I
I*
I*
I

licitației.
în caz

repeta după
Relații suplimentare se pot obține

sediul regiei — bdul Republicii, nr. 5 
la telefon 712290.

de neadjudecarc, 
5 zile.

licitația se

data

va

la
sau

(O.P.)

TRAGEREA LOTO SPECIAL 6/49

din 6 iulie 1997 :
23, 16, 17, 9, 15. 26.

I'ond de câștiguri : 1.572.646.817 lei.

TRAGEREA NOROC

din 6 iulie
0 9 0 6 8

Fond de câștiguri :

1997 :
0 1
318.211.217 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 5—6 IULIE 1997
Austria Memphis — Rapid București 1 
Gloria Bistrița — Spartak Varna
Dinamo 93 Minsk — MSV Duisburg 1
SC- Heereuveen — Polonia Varșovia I 
FC Ards — Auxerre 1
Royal Antwerp — Nea Salainina <
F.G. Koln — F.C. Aarau :
Maccabi Petacli — F.C. Cork City (
FC Universitate — Werder Bremen (

J Istanbulspor — S.C. Vasas !
| MSK Zilina — Olimpic Lyon (
J Montpellier — F.C. Cukaricki i
I Antalyaspor — Maccabi Haifa I

Fond de câștiguri : 28.239.016 lei.

x
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2
x 
y
1
1
X
2
1
2
1
2

depozit DE LUNI PÂNĂ VINERI, ORELE 
10-15

■ PRIN CHIOȘCURILE: ȘI PUNCTELE 
.Cuvântul 

în Mi- 
BRAD 
(lângă

•

S.A. 
257. O

PET
A
•

Programul de funcționare a magazinuhi

————— - - *“

PROPRII de difuzare ale ziarului „’ 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" și 
cro 15); HUNEDOARA (bdul Dacia); 
(la sediul S.C. „Mercur"); ORĂȘTIE 
„Palia); HAȚEG (secția foto).

SE AFLA ÎN VÂNZARE: 
Imprimate pentru preschimbarea 
misului de conducere auto, 
țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri 
aceste unități funcționează

per-

AGENȚII
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.
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